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Wij zoeken:
We hebben nog geen reacties gehad op deze oproepen. Wilt u kijken welke klus bij u past?
• Overblijfouders, vergoeding 10 euro per keer
• Leden voor de Oudervereniging, zijn heel hard nodig!

Informatie van de school
Dit is de vierde week na de vakantie en wat is er al weer veel gebeurd. Groep 1,2 is veranderd in
een postkantoor. De kinderen schrijven zelf brieven, gaan deze posten in de school of in de echte
brievenbus. Ze hebben zelfs de echte postbode gesproken en de postbrommer gezien. De foto’s
kunt u zien op Parro.

Groep 3,4,5 is hard aan het werk. Naast het werk in een schrift of werkboek worden er ook veel
leerspelletjes gespeeld. Alle leerlingen hebben een tasje meegekregen waarin ze hun belangrijke
spullen van thuis hebben verzameld. In de groep hebben ze hier over verteld. Ook van deze groep
vindt u de informatie op Parro.

Groep 6,7,8 heeft het thema: Azie en Afrika. Er zijn prachtige films bekeken en er is veel gelezen.
Nu maken de leerlingen in tweetallen een werkstuk over een land in Azie of Afrika.

Daarnaast zijn er nu rupsen in de klas die uit zullen groeien tot vlinders. Dat proces kunnen de
leerlingen van dichtbij meemaken.

Afgelopen dinsdagmiddag is een gastles gegeven over vooroordelen. De leerlingen zijn in
tweetallen bezig geweest met een circuit waarin zij na moesten denken en vragen beantwoorden.
Ze waren erg enthousiast.

Wat betreft Corona houden we ons op school aan de regels. Dat is soms heel lastig. De leerlingen
vanaf groep 3 mogen niet naar school wanneer ze verkouden zijn of hoesten. Dat betekent dat er
regelmatig kinderen naar huis gestuurd worden. Hun ouders kunnen dan een pakket met werk
ophalen bij de leerkracht. Bij deze nieuwsbrief ook de brief van de GGD met de nieuwste regels.
Dat de kleuters wel naar school mogen is best riskant voor de leerkrachten. Wanneer je tussen
verkouden kleuters werkt loop je als leerkracht veel risico. En een verkouden leerkracht moet
thuis blijven tot hij of zij getest is en aangetoond is dat het geen corona is. Tot nu toe is dit al het
geval geweest met meester Brian, juf Jael en juf Madeleine. Gelukkig heeft nog niemand het virus
opgelopen. Het is goed om te weten dat er geen invallers meer beschikbaar zijn!
Lees de regels van de GGD en laten we samen de school gezond houden!

Ophalen en wegbrengen, groep 1 t/m 5 via hoofdingang
We hebben gemerkt dat het handiger is wanneer de kinderen van groep 3,4 en 5 ook gebruik
maken van de hoofdingang. Dit betekent dat er meer ouders bij het hek staan wachten. Daarom
lijkt het ons verstandiger dat de ouders zich op het plein verspreiden waarbij de ingang van de
school en het hek vrij blijven. U mag dus weer op het plein maar nog niet in de school!

Overblijven

Het is heel druk bij het overblijven. Dat is een flinke klus voor de ouderblijfouders. Met het oog
hierop wil ik u vragen om uw kinderen alleen over te laten blijven wanneer u tussen de middag
niet thuis bent. Kinderen die thuis eten mogen om 12.55 uur weer het plein op.

Ouderbijdrage
Bij deze nieuwsbrief is toegevoegd een brief over de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage maakt het
mogelijk dat wij als school leuke dingen kunnen organiseren zoals excursies, Het Lentefeest, de
Kerst- en paasviering enz. Wilt u de bijdrage voor uw kind(eren) zo snel mogelijk over maken op de
rekening van de Oudervereniging?

Promotie van de school
Er is een prachtige folder gemaakt van ons IKC. Deze folders kunnen worden uitgedeeld aan
nieuwe bewoners van ons dorp of gezinnen met jonge kinderen. Dus ziet u dat er in uw buurt
nieuwe bewoners zijn of kinderen die de schoolleeftijd naderen, of wordt er ergens een kindje
geboren, geef ons even een tip. Dan gaan wij erop af!
Het is ook fijn wanneer u deze mensen alvast benadert. Samen kunnen we werken aan de
naamsbekendheid van de kinderopvang Babino en die van onze school!

Schoolfruit

Fruit is voor kinderen een goed tussendoortje en we leren ze zo een gezonde leefstijl aan. Op 15 september
start weer het schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen dan op woensdag, donderdag en vrijdag op
school fruit. Op maandag en dinsdag geeft u zelf fruit of groente mee als tussendoortje!

BOUW
Ook dit schooljaar gaan we verder met het oefenen van het lezen in Bouw. Dit geldt voor de kinderen van
groep 3 en 4. Heeft u afgelopen jaar thuis geoefend dan kunt u daar mee doorgaan. Op school wordt twee
keer 20 minuten geoefend. Wilt u het thuis minstens 3 keer 20 minuten doen? U helpt u kind zo enorm bij
het lezen en goed kunnen lezen is zo belangrijk voor uw kind!

Klusjesman
Het onderhoud in en rond de school is een hele klus. Na de vakantie troffen we een compleet
oerwoud aan in de patio en bij de fietsenrekken. Gelukkig komt oudleerling Ebbe voortaan
regelmatig om klusjes te doen. Hij heeft het meubilair van de patio ook al geverfd! We zijn heel blij
met hem!

